
UUTUUDET
Kevät2022



Spring2022

Keväällä 2022 MÁDARA keskittyy seuraavan sukupolven tehokkuuteen ikääntymistä edistävässä
ihonhoidossa, hienostuneisiin vartalotuotteisiin, joiden laatu on verrattavissa
kasvojenhoitotuotteisiin sekä entistä kattavampaan sävyvalikoimaan.

Time Miracle Wrinkle Resist -silmänympärysvoide: pakkaus ja koostumuksen päivitys takaavat
silmänympärsyiholle miellyttävän ja rentouttavan vaikutuksen mikroverenkiertoa tehostaen.
Pakkauksessa mukana tuleva applikaattori on uudelleenkäytettävä.

Derma Collagen –linja kasvaa uudella ihoa uudistavalla hoitotuotteella.

Vartalonhoito: täysin uudet kasvojenhoitotuotteiden innoittamat ja tehokkaat tuotteet.

City CC: kaksi uutta sävyä tulossa.

COMING SOON



TIME MIRACLE
Wrinkle Resist Eye Cream



 Uusi pakkaus
 Päivitetty koostumus

Täyteläinen ja miellyttävä silmänympärysvoide, joka tehoaa hienoihin juonteisiin,
ryppyihin ja väsymyksen merkkeihin ja tekee ihosta välittömästi tasaisemman,
kiinteämmän ja joustavamman. Innovatiivinen, kasviperäinen botoxin kaltainen molekyyli
rentouttaa ihoa ja auttaa tasoittamaan ryppyjä. Monimolekyylinen hyaluronihappo,
stimuloiva pohjoinen koivunmahla ja seitsemän aktiivisen kasviuutteen (Cellular complex)
yhdistelmä samanaikaisesti kosteuttaa, täyteläistää ja kiinteyttää ihoa saadakseen
raikkaan, säteilevän ja nuorekkaan ilmeen. Perustuu pohjoisen koivunmahlaan, luonnon
salaiseen dopingiin, joka edistää nuoruutta ylläpitävien tehoaineiden imeytymistä.

Uudelleenkäytettävä teräksinen applikaattori tarjoaa viilentävän ja hierovan vaikutuksen.
Kestävä pakkausratkaisu: voit ostaa täyttöpakkauksen ja käyttää metallista applikaattoria
uudelleen.

Käyttöohje: Levitä puhtaalle silmänympärysiholle aamuin illoin.

TIME MIRACLE Wrinkle Resist
-silmänympärysvoide

Lanseeraus: Huhtikuu 2022 / Koko 20ml / RRP 42,60  € tai  39,50 € täyttöpakkauksena ilman
aplikaattoria. Saatavilla:  tuote, testeri ja näytesachet



Hyaluronihappo / Koivunmahla / Botoxin kaltainen molekyyli / Cellular 
Complex

HYALURONIHAPPO 
Monimolekyylinen hyaluronihappo kosteuttaa ja täyteläistää ihoa. Suojaa kollageenia 
parantaakseen ihon joustavuutta.

KOIVUNMAHLA
Koivunmahla nopeuttaa ihon solujen jakautumista 25% ja suojaa vapailta radikaaleilta.

BOTOXIN KALTAINEN MOLEKYYLI
Luonnollinen botoxin kaltainen molekyyli lamaannuttaa lihasten supistuksia vähentääkseen 
ryppyjä ja tasoittaa ihoa 24 tunnin kuluessa.

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT



Ihonhoitorutiini ikääntyvälle iholle - juonteet, rypyt, veltostuminen ja kimmoisuuden menettäminen. 
Näkyviä ikääntymisen merkkejä silmänympärysalueella kuten hienoja juonteita, ryppyjä, turvotusta 
ja tummat silmänaluset.

Puhdistusmaito: aamulla ja illalla
INFINITY Mist Probiotic Essence: aamulla ja illalla
TIME MIRACLE Cellular Serum: aamulla ja illalla
RE: GENE Optic Lift -silmäseerumi: aamulla ja illalla verenkierron ja kollageenituotannon 
tehostamiseksi, kapillaarien vahvistamiseksi ja turvotuksen minimoimiseksi
TIME MIRACLE Wrinkle Resist Eye Cream: aamulla ja illalla - kosteuttaa ja täyteläistää juonteita
TIME MIRACLE Age Defense -päivävoide
TIME MIRACLE Total Renewal -yövoide
Älä unohda aurinkovoidetta!

IHONHOITORUTIINI
ikääntyvälle iholle





DERMA COLLAGEN
Night Source Sleeping Cream



Derma Collagen
Night Source -yövoide
Bioteknologisesti johdetuista luonnollisista peptideistä, fytosteroleista, mikrolevistä ja
hyaluronihaposta valmistettu voide aktivoi ihon uudistumista yöllä ja varmistaa samalla syvän
kollageenituen. Se kosteuttaa ihoa intensiivisesti ja lataa sen välttämättömillä proteiineilla,
aminohapoilla ja lipideillä, mikä auttaa ihoa uudistumaan ja vahvistumaan.

Voide vähentää juonteita ja ryppyjä sekä tekee ihosta tasaisemman ja täyteläisemmän näköisen.
Runsas koostumus imeytyy ihoon jättäen sen miellyttäväksi, kimmoisaksi ja joustavaksi.

Käyttö: Levitä puhtaalle iholle, anna vaikuttaa yön yli.

Tutkimus tehty 30 vapaaehtoisella, 1 ja 2 kuukauden jälkeen, tuotetta käytetty kahdesti 
päivässä (in vivo –testaus)

Kosteuden lisääntyminen 3.5 -kertaista vs. “lumetuote”

Isotropian lisääntyminen (ihon linjojen suunta): + 16 %

Näkyvä ryppyjä ehkäisevä vaikutus

Ihon kiinteytymisen lisääntyminen

Launch period: Huhtikuu 2022 / Koko 70ml / RRP 46,90 € / Saatavilla: tuote, testeri, näytesachet



Hexapeptide-11 / Spirulina Platensis -uute / Fermentoitu Alteromonas -uute/ 
Hyaluronihappo / Hydrolisoitu hyaluronihappo

Hexapeptide-11 Bioteknologisesti johdettu luonnollinen peptidi, joka koostuu 6 aminohaposta. 
Ihon läpi kulkeva heksapeptidi-11 sitoutuu solun pinnan reseptoreihin ja auttaa stimuloimaan 
solujen toimintaa. Nämä pienikokoiset, syvävaikutteiset luonnolliset peptidimolekyylit suojaavat 
ja tukevat kollageenisynteesiä ja auttavat vähentämään ryppyjä ja ihon veltostumista.

SpirulinaPlatensis -uute Runsaasti proteiineja ja kaikkia välttämättömiä aminohappoja sisältävä mikrolevä 
auttaa estämään kollageenia hajottavien entsyymien toimintaa. In vitro–menetelmällä on osoitettu uutteen 
stimuloivan kollageenia tuottavien ihosolujen (fibroblastien) elinvoimaa.

FermentoituAlteromonas -uuteVaikuttava aine, joka on peräisin kasviplanktonista. Se stimuloi 
1.tyypin kollageenin ja elastiinin synteesiä (in vitro -testaus).

Hyaluronihappo kosteuttaja, jolla on erinomaiset vettä sitovat ominaisuudet. Sen suuren 
molekyylirakenteen ansiosta epidermis saa enemmän joustavuutta. Helpottaa muiden 
vaikuttavien aineiden imeytymistä.

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT



IHONHOITORUTIINI
DERMA COLLAGEN -linja

Ihonhoitorutiini niille, joilla on muutoksia ihon rakenteessa, kuten veltostumista, juonteita ja 
ryppyjä ja kaipaavat kollageenivaraston boostausta. 

Misellivesi: aamuin illoin
Kasvovesi (ihotyypille sopiva): aamuin illoin
SMART Anti-fatigue eye rescue serum: aamuin illoin
Derma Collagen Hydra-Fill Firmign Serum: aamuin illoin
Derma Collagen Hydra-Silk Firming Cream: aamulla
Derma Collagen Night-Fill Sleeping Cream: yöllä
Älä unohda aurinkovoidetta!



NEW



BODY LINE 



AHA+Mineral Body Peel 
-mineraalikuorinta vartalolle

Tehokas yhdistelmä AHA:ta ja valkoista savea, tämä hienostunut vartalonkuorinta tasoittaa ja
elvyttää ihoa sekä antaa sille silkkisen pehmeyden ja hehkun. Tiivistetty AHA poistaa kuolleita
soluja, avaa ihohuokoset ja paljastaa sileämmän ja nuoremman näköisen ihon. Auttaa
ehkäisemään näppyjen syntymistä ja sisäänkasvaneita karvoja. Hellävaraiset, luonnolliset
kuorintahiukkaset tasoittaa ihoa välittömästi, kun taas hoitava voidepohja jättää ihon
kosteutetuksi ja joustavaksi.

Erityisen hyödyllinen: kuiva, karhea, ikääntyvä, akneen taipuvainen iho. Iho, joka on altis
sisäänkasvaneille karvoille ja keratosis pilarikselle. Voidaan käyttää: dekoltee-alue, selkä, sääret,
jalat, kädet.

Vinkkejä:
• Käytä tuotetta ennen itseruskettavan lisäämistä
• Pysy pois auringosta tai käytä aurinkosuojaa AHA:ta sisältävien tuotteiden käytön jälkeen

Ei mikromuoveja

DERMATOLOGISESTI TESTATTU

Käyttö: Hiero tuotetta varovasti kuivalle tai kostealle iholle. Kiinnitä erityistä huomiota ihon
karheisiin tai ongelma-alueisiin (polvet, kyynärpäät). Ole lempeä ohuemmille ja herkemmille
alueille, kuten dekolteelle. Pistelyä tai punoitusta voi esiintyä. Kostuta kädet ja kuori iho
varovasti (esimerkiksi suihkussa), huuhtele tuote pois (älä käytä saippuaa), taputtele iho
varovasti kuivaksi. Jatka kosteusvoiteella. Ei sovi kasvoille.

Lanseeraus: Huhtikuu 2022 / Koko 170 ml / RRP 33,90 €  / Saatavilla:  tuote, testeri, näytesachet



AHA / Valkoinen savi / Omenansiemenöljy / Perliitti / Poimunlehtiuute/ Matarauute/ 
Tyrnimarjauute

AHA
AHA:t toimivat ihon pinnalla, irrottavat ja liuottavat kuolleita soluja jättäen sileämmän ja kirkkaamman 

ihon - loistava niille, jotka haluavat tasaisemman ihon.
WHITECLAY

Luonnossa esiintyvä savimineraali, jota käytetään kosmetiikassa erinomaisen imukykynsä vuoksi.
PERLITE

Luonnollinen ja ympäristöystävällinen vaihtoehto kuorinnoissa käytetyille polyeteenihelmille. Se stimuloi 
solujen uudistumista vähentämällä ylimpien ihosolukerrosten paksuutta. Säännöllisesti käytettynä iho on 

sileämpi, terveempi ja hehkuvampi.

TÄRKEIMMÄT RAAKA-AINEET



HYDRA SOFT
-vartalovoide

Verhoa ihosi pehmeydellä ja mukavuudella tällä silkkisellä, kosteutta lukitsevalla
vartalovoiteella.

Voide syväkosteuttaa ihoa luonnollisella hyaluronihapolla ja C+E-vitamiineilla.
Luonnolliset polyfenolit, tehokkaat ja nuorentavat poimunlehtiuutteesta peräisin
olevat antioksidantit, ehkäisevät ihon veltostumista jättäen sen pehmeäksi,
joustavaksi, kimmoisaksi ja sileäksi. Valkoisten kukkien lempeä tuoksu vie sinut
takaisin lämpimiin kesäpäiviin, jolloin luonnonvaraiset niityt kukkivat ja ovat
täynnä elämää ja mehiläisiä.

Käyttö: Käytä päivittäin, levitä koko vartalolle

DERMATOLOGISESTI TESTATTU

Lanseeraus: Huhtikuu 2022 / Koko 250ml / RRP 22,50 € /  Saatavilla: tuote, testeri



HYALURONIHAPPO
Kosteuttaa ja pehmentää ihoa. Suojaa kollageenia parantaakseen ihon joustavuutta.

.POIMUNLEHTIUUTE
Poimunlehdet sisältävät erittäin suuren määrän polyfenoleja, jotka ovat voimakkaita vapaiden radikaalien 

tasapainottajia ja neutraloivat jopa 90% hapettumisstressistä. Uute sisältää myös kasvihormoneja -
fytoestrogeenejä -, jotka stimuloivat kollageenikuitujen synteesiä.

C-VITAMIINI
Askorbiinihappoa tai C-vitamiinia, sen suoloja ja estereitä käytetään kosmetiikan valmistuksessa voimakkaina 

vesiliukoisina antioksidantteina. Askorbiinihappo on välttämätön ravintoaine, jota tarvitaan kollageenin 
tuotantoon ja kudosten korjaamiseen.

E-VITAMIINI
E-vitamiini on yksi tärkeimmistä antioksidantteista ja vapaiden radikaalien tasapainottajista. Auttaa 

suojaamaan solukalvoa vapaiden radikaalien aiheuttamilta vaurioilta. Auttaa hidastamaan ihon 
ikääntymisprosesseja. Edistää ihoa sitomaan vettä ja uudistumaan.

TÄRKEIMMÄT RAAKA-AINEET



SUPREME DEODORANTTI

ALL DAYPROTECTION

Suojaa koko päivän / Kuivuu nopeasti

Antibakteerisiin kasviuutteisiin ja hajua hillitseviin aktiivisiin aineisiin perustuva 
luonnonkosmetiikkasertifioitu deodorantti, jonka nopeasti kuivuva koostumus 
toimii kehosi kanssa kehosi kanssa tarjoten välittömän raikkauden ja 
luotettavan suojan, joka kestää koko päivän.

• Soveltuu naisille ja miehille

• Ei alumiinia

• Aiemmin kommunikoitusta poiketen, tuotteelle ei tule täyttöpakkausta

Saatavilla: Toukokuu 2022. RRP: 16,50

DERMATOLOGISESTI TESTATTU



KIRKAS JA KUULAS IHO 
ILMANSAASTEITA VASTAAN

CITY CC : 2 UUTTA SÄVYÄ



ANTI-POLLUTION CC CREAM SPF15

Ilmansaasteilta suojaava CC-voide tasoittaa ihon sävyn virheitä ja epätasaisuuksia kuten kalpeutta, 
punoitusta, sameutta ja pigmenttiläiskiä. Tieteellisesti todistettu suojaavan ihoa kaupungin ilmansaasteilta 
vahvistaen ihon hyvää mikrobikantaa ja ehkäisten tulehduksia ja ihohuokosten tukkeumia.
Ennennäkemätön CC -voide sisältää antioksidanttirikasta korkkiuutetta, viinirypäleensiemenuutetta sekä 
vihreää teetä ja  hyaluronihappoa. Laaja auringon UVA/UVB-säteiltä suojaavan vaikutuksen omaava CITY CC-
voide on must-have-tuote jokaiselle kaupungissa asuvalle.

DERMATOLOGISESTI TESTATTU

Käyttäohje: Levitä puhtaalle iholle sellaisenaan tai päivittäisen kosteusvoiteen päälle. Sopii kaikille
ihotyypeille.

Lanseeraus: Toukokuu 2021 / Koko 40ml / RRP: 31,20 € / Saatavilla: tuote, testeri

Innovaatio: silkinpehmeä, luonnollinen SPF15 -koostumus, joka yhdistää ihonhoidolliset ominaisuudet 
sekä ihon sävyä tasoittavan vaikutuksen jättäen luonnollisen kauniin lopputuloksen. Kaksi uutta sävyä 
liittyy MADARA -tuotevalikoimaan keväällä 2022: sävy jo olemassa olevan LIGHT- ja MEDIUM -värin 
välille sekä tummemman sävyn.



TÄRKEIMMÄT RAAKA-AINEET
KORKKIUUTE, VIHREÄ TEE -JA VIINIRYPÄLEENSIEMENUUTE / HYALURONIHAPPO 

/ SINKKIOKSIDI

KORKKIUUTE, VIHREÄ TEE -JA VIINIRYPÄLEENSIEMENUUTE
Tämä yhdistelmä sisältää 18 kertaa enemmän antioksidantteja kuin alan standardi *, joten se tarjoaa 
tehokkaita ikääntymisen estoaineita ja suojaa ihoa ilmansaasteilta. Tasoittaa ihon sävyn virheitä ja 

epätasaisuuksia kuten kalpeutta, punoitusta, sameutta ja pigmenttiläiskiä.
• Verrattuna samaan BHT -pitoisuuteen voiteessa.

SINKKIOKSIDI 
Sinkkioksidi heijastaa auringon säteet pois iholta kuin peili eikä imeydy ihoon. Se antaa luonnollisen 

laajakirjoisen UVA/UVB -suojan ja on turvallista käyttää.



BEIGE

BEIGE

DARK

DARK

UUSI UUSI



Uutuudet kevät 2022

IHONHOIDON JA MEIKKIEN UUTUUDET Saatavilla
4752223009891 NA3062 DERMA COLLAGEN Night Source yövoide 70ml 1.4.2022
4752223009907 NA3194 TM Wrinkle Resist silmänympärysvoide, 20ml 1.4.2022
4752223009914 NA3194-01 TM Wrinkle Resist silmänympärysvoide refill 20ml 1.4.2022
4752223009921 NA1112 Hydra Soft vartalovoide, 250ml 1.4.2022
4752223009938 NA1252 AHA mineraalikuorinta vartalolle 175ml 1.4.2022
4752223010224 NA1004 Pure Power deodorantti 50ml 1.5.2022
4752223010231 NA3413 CITY CC voide SPF 15 tan 40ml 1.5.2022
4752223010248 NA3414 CITY CC voide SPF 15 beige 40ml 1.5.2022



Poistuvat

EAN TUOTE Lopetus

4751009824260 Time Miracle Wrinkle Resist Eye Cream 15 ml 04/2022

4751009827711 Infusion Blanc Supreme Hydration Body Lotion 200 ml 04/2022

4751009822099 Mádara Kasvosaip WhiteClay&Blackberry75g 01/2022

4751009822082 Mádara Kasvosaippua Birch&Algae 75g 02/2022

4751009828831 Mádara Volcano Scrub Soap 90g 04/2022

4751009828848 Mádara Charcoal Detox Soap 90g 04/2022

4752223000430 Mádara Glossy Venom Lip gloss, #76 SCANDAL 06/2022

4752223000423 Mádara Glossy Venom Lip gloss, #77 LILAC EUPHORIA 06/2022




